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2015/16 Sezonu Görünümü 
 
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC, 27 Ağustos 2015 tarihli son raporunda; 2014/15 
sezonunda 479 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiş olacağını öngördüğü dünya pirinç 
üretimini Temmuz 2015/Haziran 2016 döneminde, 30 Temmuz 2015 tarihli 
öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2014/15’den değişmeden, 479 milyon ton 
(öğütülmüş olarak) miktarda öngörmektedir.   
 
Konsey; küresel pirinç üretimin 2015/16’da önceki yılın rekoru ile genel olarak 
uyumlu (sadece %0,1 oranında düşük) olarak öngörüldüğünü belirtmiştir.  Raporda, 
ekimlerde görünen çok az değişim ile bazı ülkelerdeki üretim artışlarının 
verimlerdeki olası az miktarlardaki iyileşmeler nedeniyle olacağı yorumu yapılmıştır.  
 
IGC; 2014/15 sezonunda 485 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiş olacağını öngördüğü 
dünya pirinç tüketiminin 2015/2016 döneminde, Temmuz ayı öngörüsünden 1 milyon 
ton düşük ancak 2014/15’den 3 milyon ton yüksek, 488 milyon ton miktarda 
gerçekleşeceğini öngörmektedir.   
 
Konsey; 2015/16’da küresel pirinç tüketiminin yıldan yıla yaklaşık %1 oranında 
yükseleceğinin öngörüldüğünü ve öngörülen artışın çoğunluğunun Yakın Doğu Asya ve 
Uzak Doğu Asya’da beklendiğini belirtmiştir.  Raporda, 2015/16’da dünya pirinç 
tüketiminde beklenen büyümenin tipik olarak insan nüfusundaki artış nedeniyle 
olduğu ve son yıllarda azaldığı not edilmiştir. 
 
IGC; 2014/15 sezonunda 43 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiş olacağını öngördüğü 
dünya pirinç ticaretini 2015/16’da, geçen aydan değişmeden ancak 2014/15’den  
1 milyon ton düşük, 42 milyon ton miktarda öngörmektedir.   
 
Konsey, Afrika ve Asya’dan kuvvetli talebin 2016’da dünya pirinç ticaretini 
desteklemesinin beklendiğini ancak sıkı ihraç edilebilir bulunabilirliklerin potansiyel 
artışı engellemesinin muhtemel olduğunu belirtmiştir.   
 
IGC,  2014/15 sezonunda 106 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiş olacağını öngördüğü 
dünya dönem sonu pirinç stoklarının 2015/16 döneminde, Temmuz ayı öngörüsünden 
1 milyon ton yüksek ancak 2014/15’den 9 milyon ton düşük, 97 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşmesini beklemektedir.   
 
Konsey, dünya pirinç devir stoklarının 2015/16 sonunda yıldan yıla yaklaşık %9 
oranında düşmesinin beklendiğini belirtmiştir.   
 



 

IGC; başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2014/15 
sezonunda 31 milyon ton olarak gerçekleşmiş olacağını öngördüğü dönem sonu pirinç 
stoklarının 2015/16 dönemi sonunda, Temmuz ayı öngörüsünden 2 milyon ton yüksek 
ancak geçen sezon sonundan 9 milyon ton düşük, 22 milyon ton miktarda 
gerçekleşmesini beklemektedir. 
 
Konsey; dünya pirinç devir stoklarında 2015/16’da beklenen azalmanın büyük 
kısmının, başta Tayland ve Hindistan olmak üzere, önceki yıllara benzer şekilde 
başlıca ihracatçılarda olmasının beklendiğini belirtmiştir.   
 
 
Dünya Pirinç Durumu, milyon ton 
 

 12/13 
 

13/14 
Tahmin 

14/15 
Öngörü 

15/16 
Öngörü 

30.07 27.08 

Üretim 473 478 479 480 479 

Tüketim 469 479 485 489 488 

Ticaret 38 43 43 42 42 

Stoklar 113 112 106 96 97 

 
 

 


